Výzva k podání nabídky
Název zakázky: Výstavba nového kamerového systému městyse Zlonice

1. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nového kamerového systému v městysu
Zlonice.
2. Informace o zadavateli a termíny realizace díla
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Tel.:

městys Zlonice
Náměstí Pod Lipami 29, 273 71 Zlonice
00235172
312 591 101

Termín ukončení realizace (dodání předmětu plnění): do 31.7.2020. Kontaktní osobou ve
věcech technických i smluvních je pan Antonín Chochola, starosta obce, tel.:724 111 125,
e-mail:starosta@zlonice.cz
3. Lhůta k podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek činí 31 dní. Uchazeč o veřejnou zakázku musí doručit nabídku
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, to je 1.4.2020 do 12,00 hod. Neveřejné
otevírání obálek proběhne dne 1.4.2020 v 15,00 hod.
4. Způsob vyzvednutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je předmětem nabídky.
5. Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena výstavby
kamerového systému městyse Zlonice.
6. Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč/dodavatel, když (lze doložit
čestným prohlášením příloha č. 1):
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání,
b) na jeho majetek není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl
zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno
vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
c) není v likvidaci.
7. Profesní kvalifikační předpoklady, splňuje uchazeč, který doloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, nebo
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu neveřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
Ve Zlonicích dne 2.3.2020
Antonín Chochola

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – PODMÍNKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ZAKÁZKA:
VÝSTAVBA NOVÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MĚSTYSI ZLONICE

1. Informace o zadavateli
1.1. Základní údaje

Zadavatel:
Sídlo:

městys Zlonice
Náměstí Pod Lipami 29, 273 71 Zlonice

IČ:

00235172
1.2. Kontaktní osoby

Kontaktní osobou ve věcech technických i smluvních je pan Antonín Chochola, starosta obce
tel.: 724 111 125, e-mail: starosta@zlonice.cz

2. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nového kamerového systému v obci Zlonice.
Nabídka by měla obsahovat demontáž stávajícího systému a návrh na vybudování nového
systému, jak v samotných Zlonicích, tak i v místních částech Břešťany, Lisovice, Vyšínek a
Tmáň. Systém by měl obsahovat umístnění jak pevných, tak i otočných kamer s možností
extrémního přiblížení. Kapacita rozlišení je na zpracovatelích nabídky.
Dalším požadavkem je uchování záznamu po dobu několika dní. Jedno dohledové centrum
bude umístěno ve služebně MP a jedno ve služebně PČR. Městys Zlonice nemá vybudovanou
síťovou infrastrukturu.
Nabídka by měla obsahovat dobu záruky a pozáruční servisní podmínky, včetně provozních
nákladů. Kamerový systém by měl pokrýt maximální možnou plochu obcí, především však
nejvíce frekventovaná a riziková místa.
Návrh etapizace stavby není vyloučen.

3. Kvalifikační kritéria
Uchazeč je povinen v souladu s požadavky vyhlašovatele zakázky prokázat splnění
kvalifikace, která je předpokladem hodnocení nabídek.
Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem
uchazeče.
3.1.

Kvalifikace

Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:
- základních kvalifikačních předpokladů,
- profesních kvalifikačních předpokladů,
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikace je možné předložit v prosté kopii.

3.1.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč/dodavatel, když:
a) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání,
b) na majetek dodavatele není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkursu
nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno
vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
c) dodavatel není v likvidaci.
3.1.2. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který doloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, nebo
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu neveřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, není-li uvedeno jinak,
nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

4. Obchodní a platební podmínky
Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění neveřejné zakázky.
4.1.

Termín ukončení realizace (dodání předmětu plnění): do 31.7.2020

4.2.

Platební podmínky: Dodávky budou hrazeny na základě fakturace dle skutečně
dodaného předmětu plnění odsouhlaseného zadavatelem. Faktury budou
vystaveny s minimálně 14 denní splatností.

4.3.

Záruční podmínky: Nabízenou dobu záruky za předmět dodávky uchazeč
specifikuje v návrhu kupní smlouvy.

4.4.

Součástí nabídky bude podepsaná smlouva o dílo

5. Způsob zpracování nabídky
Nabídka bude předložena v jednom originále, v českém jazyce, položky vyjádřené
v penězích budou uvedeny zásadně a pouze v CZK.
5.1

Způsob zpracování nabídkové ceny


Ceny a sazby vyplněné do jednotlivých položek rozpočtu musí krýt celou hodnotu
dodávky popsaných v dané položce včetně všech případných nákladů a výdajů
vyžadovaný pro realizaci příslušného díla včetně dočasných prací a instalací a
všech obecných rizik, povinností a závazků výslovně stanovených nebo implicitně
zahrnutých v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Předpokládá se, že
náklady na zařízení, zisk a rezervy na všechny závazky jsou rovnoměrně zahrnuty
do uvedených cen. Nabízené ceny se uvádí jako aktuální ceny v den předložení
nabídky. Ceny se zadávají (musí být uvedeny) ke každé požadované položce.
Sazby zahrnují veškeré daně, cla a další závazky, které nejsou v nabídce uvedené
zvlášť.

5.2

Další vyžadované součásti nabídky


Požadované doklady ke splnění kvalifikace dle kapitoly 3 těchto podmínek.



Krycí list nabídky: Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název
veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob
zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena zpracovaná
podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.

6. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši
nabídkové ceny
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může být měněna pouze v
souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu
předmětu plnění.

7. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem pro zadání neveřejné zakázky je nabízená nejnižší cena.

8. Další podmínky a předpoklady pro plnění neveřejné
zakázky
8.1. Práva zadavatele a podmínky zrušení zadávacího řízení



Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit do doby uzavření smlouvy.



Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění případné
mimořádně nízké nabídkové ceny.

Zadavatel je povinen zadávací řízení zrušit:


jestliže nebyla podána žádná nabídka, nebo pouze 1 – 2 nabídky,



jestliže všichni uchazeči byli vyloučeni z důvodu nesplnění kvalifikace,



v důsledku podstatné změny okolností, které zadavatel nemohl předvídat a ani je
nezpůsobil, pominuly důvody pro pokračování zadávacího řízení.



jestliže smlouvu odmítnou uzavřít vyhodnocení dodavatelé v pořadí 1 – 3, nebo
neuzavřou smlouvu v době, po kterou jsou svou nabídkou vázáni.

8.2. Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla

narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak
jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci
zadání neveřejné zakázky.
8.3. Podáním nabídky uchazeč uznává bez výhrad všechny podmínky zadávacího
řízení a prohlašuje, že byl o nich informován a že všechny jemu nejasné body
podmínek zadávacího řízení si před podáním své nabídky vyjasnil s oprávněnými
zástupci zadavatele.

8.4. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

9. Lhůta pro podání nabídek, způsob podání, lhůta, po kterou
je uchazeč svojí nabídkou vázán, místo a doba otevírání
obálek
9.1. Lhůta a místo pro podání nabídek
Uchazeč o neveřejnou zakázku musí doručit nabídku nejpozději do konce lhůty pro
podání nabídek, to je do 1.4.2020 do 12,00 hod.
Nabídky lze podat poštou nebo osobně na adrese zadavatele zakázky: Městys Zlonice,
Náměstí Pod Lipami 29, 273 71 Zlonice. Za okamžik převzetí nabídky je považováno
její fyzické doručení.
9.2. Neveřejné otevírání obálek proběhne dne 1.4.2020 v 15,00 hod.
9.3. Nabídka bude podána v zalepené obálce s názvem nabídky s označením „Neotevírat –
výběrové řízení na kamerový systém“.

Ve Zlonicích dne 2.3.2020

Antonín Chochola
starosta městyse

